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Slijkerman Kalanchoë in Heerhugowaard veredelt, vermeerdert 
en produceert kalanchoë’s in allerlei typen en soorten voor de 
hogere marktsegmenten, tot en met de zeer luxe Diamondserie, 
die met diamantstof veel langer houdbaar is gemaakt. Wat 
de verkoopprijs ook is, bij alle planten is veel zorg besteed 
aan de uitstraling.  Alles op dit bedrijf ademt topkwaliteit. Elk 
onderdeel van het bedrijfssysteem moet kloppen. Maar de pot 
vormde tot voor een half jaar geleden een zwakke schakel. 
Niet dat er echt iets mis was, maar het kon zeker beter, was 
Slijkermans overtuiging. “Wij willen een type waarbij 100% van 
de gaten open blijft voor een goede afwatering. Kalanchoë is 
weliswaar een succulente plant, maar je wilt ‘m wel vaak water 
kunnen geven om ‘m te sturen. Dan is het essentieel dat er geen 
water in de pot blijft hangen”. 

Stevige spuitgiet pot
Geïnspireerd door de potvorm bij orchideeën had Stefan 
Slijkerman zelf duidelijke ideeën voor verbetering van de 
bestaande modellen. Omdat zijn telersvereniging Decorum alles 
gezamenlijk inkoopt bij Royal Brinkman, was het logisch de 
wens voor het nieuwe potontwerp via de accountmanager bij 
de productspecialist neer te leggen. Verder had Slijkerman een 
voorkeur voor een Duitse producent die een stevige spuitgiet 

pot kan maken. Bovendien moest hij in de plantendragers van 
het sorteersysteem passen.
“We hebben in gezamenlijk overleg de oplossing gevonden in 
een conische vorm in de bodem – dat heet een thule – plus 
schuin geplaatste vierkante gaten. De thule zorgt voor extra 
druk richting de gaten waardoor de pot versneld afwatert. De 
vierkante gaten zijn zo gevormd dat ook snelle herbevochtiging 
mogelijk is”, vertelt Ronald van Dijk van Henke Topfit. “Bij een 
normale standaardpot is de grond in het midden het natst. Daar 
groeien dan weinig wortels. Door deze oplossing neemt het 
bewortelbaar volume toe”. 

Het werkt
Slijkerman heeft nu een half jaar ervaring en hij is er heel 
tevreden over. Enthousiast laat hij in de kas zien dat de pot 
goed droog trekt, waardoor de plant onmiddellijk nieuwe 
haarwortels gaat aanmaken. “Nu hoeven we in de winter geen 
enkele concessie meer te doen aan de kwaliteit of breedte van 
het sortiment”, zegt hij. Tijdens het ontwerpproces is er steeds 
teruggekoppeld via 3D-tekeningen en 3D-modellen. Arjan van 
der Veer, specialist verpakking en ontwerp bij Royal Brinkman, 
ziet de aanpak als een geslaagd voorbeeld om tot maatwerk te 
komen door goed overleg.

Henke Topfit kon een speciale pot voor één teeltbedrijf 
ontwikkelen omdat Slijkerman heeft toegezegd minimaal drie 
jaar bepaalde aantallen af te nemen. Maar intussen slaat de pot 
ook aan in andere teelten, zien zowel Van Dijk als Van der Veer. 
“Het kan een oplossing zijn voor veel meer gewassen die in de 
winter gevoelig zijn voor natte voeten”. 

Maatwerk pot zet nieuwe toon in de markt
Kalanchoë houdt niet van natte voeten in de winter. Stefan Slijkerman wist precies wat voor so ort pot hij wilde voor een goede afwatering. Goed samenspel tussen kweker,

Royal Brinkman en Henke Topfit heeft geleid tot het gewenste resultaat. Deze nieuwe pot wordt nu een standaard in de markt.

“Het bewortelbaar 
volume neemt met

deze pot toe”

• Slijkerman Kalanchoë wilde een pot op maat. 
•  Royal Brinkman heeft de wensen in beeld gebracht 

en Henke ingeschakeld.
•  Door voortdurend overleg is precies de goede pot 

gerealiseerd. 
•  Alle betrokken partijen trekken nu voordeel van 

de aanpak.
Ronald van Dijk (Henke Topfit), kalanchoëkweker Stefan Slijkerman 

en Arjan van der Veer (Royal Brinkman) bekijken de nieuwe Henke-

AHT in potmaat 10,5 en 12 cm.
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